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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Естетика
Викладач (-і) Доц. Бистра М. О.
Контактний телефон викладача +38 (050)63-39-639
E-mail викладача b m 2013@ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг Д И С Ц И П Л ІН И 2 кредити -  60 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації ВівторокІб.ОО -  16.00. Середа 15.00- 16.00.

2. Анотація до курсу
Навчальна дисципліна “Естетика” розкриває сутність естетики, особливості її взаємозв’язку з 

усіма сферами життя суспільства, сутність компонентів естетичної свідомості, основні поняття, 
категорії та історичні закономірності художнього розвитку. Дана дисципліна залучає студентів до 
надбань світової та вітчизняної' естетичної думки, прищеплює навички та вміння, необхідні для 
творчої самореалізації у громадському та культурному житті, сприяє самовдосконаленню та 
вихованню естетичної свідомості. Курс “Естетика” допомагає застосовувати набуті знання на 
практиці, послуговуючись у своєму повсякденному житті основними моральними цінностями та 
категоріями етики, знайомить з основними течіями та напрямками мистецтва, формує естетичний 
смак та розвиває уявлення про прекрасне._________________________________________________________

3. Мета та завдання курсу
Мета вивчення курсу «Естетика» є засвоєння і розуміння поняття прекрасного, формування 

чуттєвої культури особистості та професіонала.
Завданням є:

вивчення основних етапів розвитку європейської та української естетичної думки; 
ознайомлення з особливостями розвитку європейської та української естетичної думки; 
розуміння наріжних проблем естетики, зокрема, проблем природи мистецтва і художньої 
творчості;
формування чуттєвої культури особистості;
вміння застосовувати набуті знання з права України у професійній діяльності лікаря; 

л - формування мотивації до самонавчання й особистісного розвитку._________________________
4. Результати навчання (компетентності)

Згідно з вимогами до підготовки фахівця другого (магістерського ) рівня вищої освіти, дисципліна 
забезпечує набуття студентами компетентностей:

- здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність до удосконалення своїх особистих професійних якостей;
- здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями;
- оволодіння навичками збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел;
- знання видів мистецтва, категорій та сутності естетики, мистецьких надбання різних епох;
- обізнаність у видатних пам’ятниках, створених в ті чи інші культурні періоди; колі основних 

естетичних проблем, до яких звертався та які вирішував європейський народ у процесі свого 
культурного розвитку;

- здатність орієнтуватисяв теоретичних проблемах розвитку мистецтва, підкріплена знаннями з 
історії світового мистецтва;

- розуміння сутності основних питань і категорій естетики;
- вміння аналізувати пам’ятники культури з позицій сучасної естетичної думки;
- оволодіння навичками особисто вирішувати проблеми естетичного плану, активно включатися

в систему суспільно-культурних відносин._________________________________________________________
5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10

Семінарськізаняття 10

Самостійна робота 40
Ознаки курсу

Се-
местр

Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

І Медицина Вибірковий

mailto:2013@ukr.net


Тематика курсу
Тема Форма

заняття
Література Г одини Вага

оцінки
Термін

вик.

Тема 1. Предмет та специфіка 
естетики як гуманітарної науки.

лекц.,
семін., СРС.

[1-8, 11, 16-21] 2: огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3, 2 За розкл..

Тема 2. Естетичні теорії та 
принципи мистецтва 
Античності.

лекц.,
семін., СРС

[1-3, 7, 10, 16- 
21]

12:рефера 
т, творче 
завдання, 
робота з 
джерелами

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Естетика епохи 
Відродження та Реформації.

лекц.,
семін., СРС

[1-3,6, 14, 16- 
21]

12: рефе
рат, творче 
завдання, 
робота з 
джерелами

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Принципи мистецтва 
епохи Просвітництва. Німецька 
класична естетика.

лекц.,
семін., СРС

[1-8 14, 16-21] 12ітести5
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Теоретичні витоки і 
напрями некласичної естетики 
XX -XXI ст.

лекц., 
семін, СРС

[1-8, 7, 11-21] 12:
повідомлен
ня

5, 4, 3, 2 За розкл.

Разом 60
6. Система оцінювання курсу

Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-бальна 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-бальна
шкала бальна бальна бальна бальна бальна бальна

шкала шкала шкала шкала шкала шкала
5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135



4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 , 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4.57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4.55 Ж 4,02 161 3,5 140 Менше

3
Недостатньо

4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

I Максимальна кількість бачів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається
0,5 балу._________________

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Естетика»: відвідали 
усі передбачені навчальною програмою з дисципліни 
аудиторні навчальні заняття, не мають академічної 
заборгованості; опрацювали всі граматичні питання 
теоретичного курсу, виконали практичні завдання і 
отримали не менше за 72 бали за поточну навчальну 
діяльність (мають оцінку на кожному занятті з 
практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0).

Аудиторію робота
Форми роботи Разом
Робота в аудиторії 2-5
Реферат 2-5

72-120
Семінарські
заняття

Теми

1 Предмет та специфіка естетики як гуманітарної науки.
2 Естетичні теорії та принципи мистецтва Античності.
3 Естетика епохи Відродження та Реформації.
4 Принципи мистецтва епохи Просвітництва. Німецька класична естетика.
5 Теоретичні витоки і напрями некласичної естетики XX -XXI ст.



7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу.______________________ ■ - ... у .. ■ > • _________________________________
__________________________________ 8. Рекомендована література__________________________________
Базова

1. Естетика: Підручник / Л. Т.Левчук, В. І Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк; за заг. ред. 
Л. Т.Левчук. К.: Вища гйкола, 2006. 431 с.

2. Колеснікова О. В. Естетика [Текст]: конспект лекцій / О. В. Колеснікова, Н. Г. Межова; 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X. : [б.в.], 1998. - 152 с.

3. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика XX століття [Текст]: навч. посібник для студ. 
гуманіт. спец, вузів / Л. Т. Левчук. - К. :Либідь, 1997. - 224 с.

4. Естетика [Текст]: навч. посібник / М. П. Колесніков [та ін.] ; ред. В. О. Лозовой. - К. : 
Юрінкомінтер, 2003. - 205 с.

5. Мітіна В. О. Естетика і мистецтво [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. О. 
Мітіна; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2003. - 252 с.

6. Філософія: Релігієзнавство. Логіка. Естетика. Етика [Текст]: короткий тлумачний словник для 
інозем. студ. ф-ту менеджменту та маркетингу / уклад. О. А. Більовський ;відп. ред. О. В. 
Зозульов; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К.: 
Політехніка, 2004 .4. 1. - 27 с.

7. Семенюк К. С. Етика і естетика [Текст] :навч. посіб. для дистанційного навчання / К. С. 
Семенюк; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет 
"Україна", 2007,- 193 с.

8. Естетика [Текст]: словник найбільш уживаних термінів (українською та російською мовами) / 
уклад. Г. Г. Гуріна; Харківська держ. академія культури. - X.: ХДАК, 2005. - 91 с.

Додаткова

9. Жам М. І. Українська народна естетика [Текст] / М. І. Жам [та ін]. - К. : [б.в.], 1996. - 254 с.
10. Макаренко Г. Г. Ірраціоналістична естетика XIX століття: музичний аспект [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г. Г. Макаренко. - К. : [б.в.], 2001. - 136 с.
11. Сташків Б. Мистецтво та естетика в праукраїнській культурі [Текст] / Б. Сташків; Івано- 

Франківська держ. медична академія. Кафедра українознавства. - Івано-Франківськ : Нова 
зоря, 2002. - 143 с.

12. Гром'як Р.Т. Естетика Шевченка [Текст] / Р. Т. Гром'як ; Тернопільський держ. педагогічний 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, Тернопільське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" ім. Тараса Шевченка. - Т. : Просвіта, 2002. - 52 с.

13. Шалагінов Б. Б. Естетика Й.В.Гете [Текст]: дослідження / Б. Б. Шалагінов. - К. : Вежа, 2002. - 
149 с.

14. Камінський А. Г. Естетика: властивості, явища і процеси [Текст] / А. Г. Камінський; ред. І. Є. 
Буняк. - Т. : Економічна думка, 2003. - 197 с.

15. Прилуцька А. Є. Культурологія (культурологія, етика, естетика): навч. посіб. /
[А.Є.Прилуцька, Є. М. Корабльова]. Харків : Торсінг плюс, 2009. 288 с.

16. Мороз Я. С. Естетика українського іконопису ХІУ-ХУ ст. [Текст]: дис... канд. філос. наук: 
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